
 آغاز با اوست

 ایمنی بیمار



 بالقوه یا مورد بی های آسيب از خالصی و اجتناب از است عبارت بهداشت جهانی سازمان دیدگاه از بيماران ایمنی•
 .مراقبت با مرتبط و

 غيرایمن فرآیندهای و بالينی خطاهای اثر در ساله هر نفر ميليون ها ده بهداشت، جهانی سازمان برآورد براساس•
 .شوند می ناتوانی دچار یا و داده دست از ا ر خود جان درمانی،

 در بيماران، پيشگيری قابل مرگ مورد 97000 بر بالغ ، 2007 تا 2005 های سال در تنها که است شده برآورد•
   .است بوده بيماران ایمنی اقدامات نارسایی اثر در آنها همه که افتاده اتفاق آمریكا

 مختلفی درجات با بستری موارد تمام از درصد 10 حدود در متوسط طور به که اند داده نشان پژوهشی مطالعات•
 .شوند می آسيب دچار

   .باشند پيشگيری قابل خطاها این از درصد 75 حدود تا که گردد می آورد بر •
 به و الزم اقدام و ریزی برنامه صورت در وقایع این درصد 70 تا که دهد می نشان مطالعات که است حالی در این•

 .بودند همراه سوء تبعات حداقل با وقوع صورت در یا و افتادند نمی اتفاق اصالً موقع



 

 

• Cirtical Standards استانداردهای الزامی 

• Core Standards استناداردهای اساسی 

• Development Standards استانداردهای پیشرفته 



 اهداف برنامه بيمارستان دوستدار ایمنی بيمار

 :بيمار ایمنی استانداردهای با ها بيمارستان آشنایی -۱
 

 

 

 

  سطح در بيمار ایمنی برنامه اجرای برای که هستند الزامات از ای مجموعه بيمار ایمنی استانداردهای•
 .باشند می حياتی بيمارستان



  این .است شده تشكيل شوند، می تقسيم گروه زیر 24 به که اصلی گروه 5 از بيمار ایمنی استانداردهای•
 :شامل گروه پنج

   رهبری و حاکميت•

   جامعه و بيمار با تعامل و مشارکت جلب•

   شواهد بر مبتنی و ایمن بالينی خدمات•

   ایمن محيط•

 مداوم آموزش•



 اهداف برنامه بيمارستان دوستدار ایمنی بيمار

 ظرفيت سازی برای اجرای استانداردها -۲
 اجرای مجموعه ای از استانداردهای ایمنی بيمار در بيمارستان ها -۳
 ارزیابی ميزان تبعيت از این استانداردها در بيمارستان ها -۴



 تعاریف

 

 .اتفاقی آسيب و صدمه هرگونه وجود فقدان :ایمنی •

  و عملكردی های سيستم ریزی پایه شامل بيمار ایمنی تضمين تصادفی، های آسيب نبود :بيمار ایمنی•
  به ها آن رفع احتمال رساندن حداکثر به و خطاها ایجاد احتمال رساندن حداقل به جهت هایی پروسه
 .باشد می وقوع هنگام

  و بالقوه یا مورد بی های آسيب از خالصی و اجتناب :بهداشت جهانی سازمان دیدگاه از بيمار ایمنی•
 .مراقبت با مرتبط



 تعاریف
  :(error)خطا•
 .شده بينی پيش برنامه طبق بر فعاليت یا و کار گونه هر انجام و تكميل در توفيق عدم•
   :(hazard)مخاطره•
  اسامی یا و گذاری چسب بر هدایت، روش تجهيزات، یا خدمات ارائه گونه هر وجود مثال برای) ایمنی تهدید هرگونه•

 (غيرایمن
   :(Adverse event)ناگوار رویداد•
 .بيماری از ناشی عوارض با مغایر درمان سير به مرتبط صدمه•
  :(Near-miss)خطا به نزدیک•
  روی جریان توقف یا و شانس علت به اما دارد را خواسته نا اتفاق یا حادثه ایجاد بالقوه توانایی که ناگواری رویداد یا اشتباه•

 .است نداده
   :(Unexpected event)ناخواسته رویداد•
  یا مرگ به منجر اگرچه آن وقوع خطر یا و فيزیولوژیک یا فيزیكی جدی صدمه یا مرگ به منجر غيرمنتظره واقعه یک•

 .نشود جدی صدمه
 .دارویی خواسته نا اتفاق یا حادثه گونه هر :(Drug Event)داروئی خطای•
   :(Harm)آسيب•
                نيازمند درد یا و فيزیولوژیک و احساسی ، فيزیكی عملكرد یا ساختار دائمی یا موقت اختالل•
 .آن از ناشی ی مداخله  



 پنج موضوع کليدی ایمنی بيمار

 عفونت های بيمارستانی  •

 حوادث جدی و مهم که منجر به عوارض بسيار جدی و یا مرگ می شود•

 عوارض حين و بعد از عمل جراحی•

 زنان و زایمان  •

 .حوادث ناگوار که به سایر مراقبت های سالمت مرتبط هستند•



 شاخص های ایمنی بيمار

 همان در شده بستری بيماران کل به معين مدت در بيمارستان در تخت از سقوط موارد تعداد :تخت از افتادن•
 .مدت

 .مدت همان در شده بستری بيماران کل به معين مدت در بيماران در بستر زخم موارد تعداد :بستر زخم•
 عفونت کنترل نرخ•
 .زمانی دوره همان در شده های انجام های عمل کل به بيهوشی عوارض تعداد از است عبارت :بيهوشی عوارض•
 در (خون تزریق) ترانسفوزیون بيماران کل به خون انتقال از ناشی عوارض تعداد فرمول با :خون انتقال عوارض•

 .شود می محاسبه زمانی دوره یک
 جراحی عمل محل زخم شدن جدا•
 انجام های عمل کل به جراحی عمل از بعد خونریزی یا تعدادهماتوم :جراحی عمل از بعد هماتوم یا خونریزی•

 .زمانی دوره همان در شده های
 به جراحی عمل هنگام به بيمار بدن در مانده بجا خارجی جسم تعداد :جراحی عمل از پس خارجی جسم ماندن جا•

 .مشابه زمانی دوره در شده انجام جراحی های عمل کل



 شاخص های ایمنی بيمار

  به زمانی دوره یک در بيماران در تصادفی شدگی سوراخ و پارگی تعداد :اتفاقی شدگی سوراخ یا پارگی•
 .زمانی دوره همان در بيماران کل

  بعلت زایمان از پس مير و مرگ موارد تعداد :زایمان از پس بيمارستانی عوارض در مير و مرگ نرخ•
 .زمانی دوره همان در گرفته انجام های زایمان کل به زمانی دوره یک در بيمارستانی عوارض

  اعمال از پس ریوی آمبولی یا وریدی ترومبوز تعداد :جراحی اعمال از پس ریوی آمبولی یا وریدی ترومبوز•
 .مشابه زمانی دوره در شده انجام جراحی های عمل کل به جراحی

 پس بای جراحی عمل و جراحی های زخم عفونت•
  زایمان ترومای تعداد از است عبارت :ابزار بی و ابزار با طبيعی زایمان ترومای اثر در مير و مرگ نرخ•

 .گرفته انجام طبيعی زایمان کل به ابزار بی و ابزار با طبيعی
 .سال همان در زنده مواليد به سال در تولد حين نوزادی صدمات تعداد :(نوزاد به صدمه) تولد ترومای•



 هفت گام به سوی ایمنی بيمار

 سازی بستر و فرهنگ ایجاد•

 کنيد رهبری و حمایت را خود کارکنان•

 کنيد یكپارچه و سو هم را خطر مدیریت عمليات•

 دهيد ارتقاء و کرده تشویق را دهی گزارش•

 کنيد برقرار ارتباط ها آن با و کرده درگير موضوع در را جامعه و مردم•

 دهيد یاد نيز دیگران به و بياموزید را ایمنی های درس•

 نمائيد اجرائی آسيب تكرار و بروز از جلوگيری برای را هایتان حل راه•



راه حل ایمنی 9  

 توجه به دارو های با نام مشابه جهت پيگيری از خطاهای داروئی •
 شناسایی بيمار  •
 ارتباط مؤثر در زمان تحویل بيمار  •
 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار  •
 کنترل غلظت محلول های الكتروليت  •
 اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات •
 اجتناب از اتصاالت نادرست سوند و لوله ها  •
 استفاده صرفاً یكباره از وسایل تزریقات  •
 بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتی•



داروئیتوجه به دارو های با نام مشابه جهت پيشگيری از خطاهای   

  چيدمان جداگانه های قفسه و ها باکس در ها آن ظاهر و شكل نظر از چه و نام نظر از چه هم به شبيه داروهای•
 .شوند

 .باشد شده مشخص جداگانه برچسب با دارو نام باید حتما خطرناك، و باال غلظت با داروهای درخصوص•
  از آگاهی داروها، ژنریک نام به توجه بيمار، بالين در داروئی کارت با دارو تطبيق جمله از دادن دارو فرآیند رعایت•

 ...و داروئی مشابه های نمونه
 .نمائيد کسب آگاهی دارو نوع و داروئی مختلف اشكال از دادن، دارو فرآیند اجرای از قبل•
 .بخوانيد اسم به را وی و دهيد قرار مخاطب خانوادگی نام و نام با را بيمار حتماً دادن، دارو هنگام•
 .دهيد مطابقت داروئی کارت با را بيمار مشخصات دیگر بار یک دادن، دارو هنگام•
 .کنيد توجه دارو انقضاء تاریخ و داروئی شكل دارو، دوز به داروها، کردن آماده هنگام•
 .دهيد مطابقت داروئی کارت با مجدداً را ... و دارو، دوز دارو، نوع دادن، دارو هنگام•



بيمارشناسایی   

  داروها، تجویز فرآیند مانند دارد حياتی اهميت ها، آن در بيمار مشخصات به توجه که هایی گلوگاه کليه•
  و گيرد، قرار مدنظر خانواده و مادر به نوزاد تحویل و آزمایشگاهی اقدامات خون، انتقال ،جراحی اعمال
  داروئی، درمان خون، انتقال سرپایی، و بستری بخش در بيماران صحيح شناسایی دستورالعمل، طبق

  خطاها از درمانی بهداشتی ناخواسته اتفاقات وقوع کاهش بمنظور ،آزمایشگاهی اقدامات و جراحی اعمال
 .شود انجام

  یا و بند گردن بند، مچ تولد، تاریخ شناسایی، کارت بيمار، نام از بيماران شناسایی جهت ها بيمارستان در•
 .شود می استفاده بارکد یا و بازوبند

  کليه است الزامی بيماران، صحيح شناسایی عدم از ناشی ناخواسته اتفاقات رسانيدن حداقل به منظور به•
  مراقبتی و تشخيصی درمانی، اقدامات شناسایی باند پذیرش، زمان در بيمارستانی، بستری بخش بيماران

 .نمایند دریافت (بند بازو یا بند گردن بند، مچ)



 اقدام انجام از اطمينان کسب  جهت درمانی کارکنان مسئوليت از بيماران توسط شناسایی باند از استفاده که شود می یادآوری اکيداً•
   .باشد موجود بيمارستان در متفاوت سایزهای در باید بيماران شناسایی باند .کاهد نمی صحيح، بيمار روی بر صحيح

 نام و نام پرونده؛ تشكيل از پس بيمارستان، مختلف های بخش بستری بيماران و اورژانسی نظر تحت بيماران پذیرش بدو در•
 شناسایی باند روی مخصوص بارکد امكان درصورت و پزشک نام بخش، نام بيماری، تشخيص بستری، یا تولد تاریخ بيمار، خانوادگی

 .گردد درج
 .شود کنترل وی یک درجه بستگان از یكی یا و بيمار توسط بيمار، شناسایی باند روی مندرج اطالعات صحت است الزم•
   .گردد درج شناسایی باند سفيد زمينه روی بر آبی یا مشكی خط با بيمار مشخصات الزاميست•
 دارای همودیاليزی بيماران آلرژی، افتادن، خطر عضوی، نقایص دچار بيماران شامل که خطر معرض در بيماران برای امكان درصورت•

  به بودن مستعد بدليل مداوم وضعيت تغيير به نياز که تحرك بی و مسن بيماران خاص، توجهات بدليل سرطان به مبتال بيماران شانت،
 .شود چسبانيده قرمز باند روی بر و شده نوشته سفيد زمينه پس در مشكی رنگ بيماربا شناسایی مشخصات دارند، بستر زخم

  چک را آن روی مندرج اطالعات صحت و شناسایی باند وجود بيمار، تحویل هنگام یا و پذیرش زمان در است موظف بخش پرستار•
 .نماید

 باند روی بر بيمارستان کل در یكسان روش یک به واضح و خوانا صورت به بایستی بيماران مشخصات خطا، از پيشگيری بمنظور•
 پذیرش از را مندرجات برگ مجددأ نوشته، شدن دار خدشه صورت در است موظف بيمار مسئول پرستار و شوند نوشته شناسایی های

 .نماید درخواست
  بيمار یک از را شناسایی باند مراقبتی یا و تشخيصی درمانی، خدمت یک ارائه منظور به درمانی تيم اعضای از یک هر که صورتی در•

  بستن یا دادن قرار از و نماید اقدام بيمار به شناسایی باند بستن به نسبت رأساً درمانی فرآیند اتمام از پس سریعاً ضروریست نمود، باز
 .شود خودداری جداً بيمار تخت یا ترالی ميز، روی بر شناسایی باند



 صحت و شناسایی باند وجود به نسبت وظایف، سایر بر عالوه بيماران، بالين راند هنگام در صبح روز هر است موظف بخش سرپرستار•
 .فرماید حاصل اطمينان باند در مندرج اطالعات

 صحت و شناسایی باند وجود به نسبت راندم صورت به بخش هر در بالين راند هنگام در است موظف گردش در شيفت سوپروایزر•
 .نماید حاصل اطمينان در مندرج اطالعات

 به نسبت موظفند بخش تحویل و تغيير هنگام در شب و عصر های شيفت در بخش مسئول عنوان به پرستاری پرسنل از یک هر•
 .فرماید حاصل اطمينان باند در مندرج اطالعات صحت و شناسایی باند وجود

 طول در شناسایی باند از مراقبت و وجود اهميت ، بيمار به آموزش برگه در بخشها، به ورود بدو در یا و بيمار پذیرش هنگام ضروریست•
 .شود داده توضيح بيمار برای بستری مدت

 .شود خودداری جدا شناسایی باند روی وی شناسه بعنوان بيمار تخت و اتاق شماره کردن درج از•
 روی بر نيز بيماران پدر نام ضروریست بستری، بيمار دو خانوادگی نام و نام مشابهت صورت در بخش، در بيمار شدن بستری از پس•

 .گردد قيد شناسایی باند
  .نشوند بيمار پوست فشردگی سبب که شوند بسته نحوی به باید شناسایی باندهای•
 پرسنل و بوده الزامی بيمار همراه به شناسایی باند وجود تشخيصی، و درمانی پرویسجرهای کليه انجام برای بيمار انتقال هنگام در•

 .باشد می آن کنترل به موظف گيرنده تحویل
 مشخصات اقدامات، انجام منظور به بيمار بالين بر حضور هنگام در موظفند تغذیه و فيزیوتراپی رادیولوژی، آزمایشگاه، محترم پرسنل•

 .نمایند حاصل اطمينان و داده تطبيق شناسایی باند با را فوق بيمار
 .باشند می وی شناسایی باند مشخصات با بيمار نام تطابق به ملزم بيمار معاینه و بالين راند هنگام در محترم پزشكان•
  خانوادگی، نام و نام مشخصات حاوی نيز ها بخش ورودی درب امكان درصورت و بيمار تخت باالی بيماران شناسایی های کارت•

 .باشد معالج پزشک نام و بيماری تشخيص



 ارتباط مؤثر در زمان تحویل بيمار 

   .است متقابل احترام و اعتماد اساس بر و بيمار و پرستار بين اساسی، هسته عنوان به ارتباط•

 می درمان فرآیند شدن اجرا بهتر چه هر و اعتماد حس ایجاد در عامل مهمترین صحيح، ارتباط برقراری•
 .باشد

  انتظامات پرسنل شامل؛ ترتيب به باشند می ارتباط در بيمار با که درمانی غير و درمانی مختلف های گروه•
  بخش اسكرین، پزشک اورژانس، نظر تحت و فوریت پرسنل تریاژ، پرسنل پذیرش، پرسنل ،بيمارستان

  هایی بخش و بستری های بخش و (رادیولوژی اکوکاردیوگرافی، داروخانه، آزمایشگاه،) پاراکلينيک های
 .است ... و عمل اتاق مانند



 انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار

 :صحيح پروسيجر صحيح، محل بيمارصحيح، پروتكل و مشی خط تدوین در گام پنج•

 معتبر آگاهانه رضایت اخذ از اطمينان :اول گام•

 بيمار هویت تأیيد :دوم گام•

 تهاجمی پروسيجر یا جراحی عمل محل گذاری عالمت :سوم گام•

 و نهایی تأیيد بازبينی، منظور به) عمل اتاق در یا پروسيجر انجام محل در بيمار نهایی بررسی :چهارم گام•
 (عمل از پيش گذاری صحه

  های گرافی و مدارك تمام بودن دسترس در و بودن صحيح بودن، موجود از اطمينان :پنجم گام•
  روی گذاری ليبل بودن نادرست یا و سازی مستند در نقص از ناشی پزشكی خطاهای مرتبط تشخيصی

 .باشد می صحيح بيمار شناسایی در آميز مخاطره واقعيت یک تشخيصی، تصاویر



 کنترل غلظت محلول های الكتروليت 

   .نشود نگهداری بخش در باال غلظت با داروهای االمكان حتی•

   .شود جدا ها دارو دیگر از قرمز اتيكت با واضح صورت به نظر مورد داروهای•

   .گردد چک مجدداً پزشک دستور دارو، مصرف هنگام•

   .گيرد انجام همكاران دید معرض در دارو کردن رقيق و مصرف نحوه•

  .گردد ثبت و چک مصرف حين در بيمار حياتی عالئم دارو، متوالی مصرف صورت در•

   .باشد دسترس در پزشک، دستور طبق بيمار نظر مورد دوز تهيه و سازی رقيق نحوه دستورالعمل•

 .گردند جدا هم از رنگی اتيكت با شكلی نظر از مشابه داروهای•



 اطمينان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات 

   بيمار مسئول پرستار توسط بيمار پذیرش پرستاری گزارش در بيمار داروئی مصرف تاریخچه ثبت•
  کاردکس در را داروها این معالج، پزشک دستور با شخصی داروهای مصرف صورت در باید بيمار مسئول پرستار•

 .کند مشخص مصرف دوز و دارو نام با بيمار داروئی
  را آن پزشک و گردد متذکر پرستار توسط بيمار داروئی مصرف تاریخچه است الزم بيمار بالين بر ویزیت هنگام•

 .کند ثبت
 و تكميل بيمار داروئی مصرف تاریخچه بر تأکيد با کامل بطور مربوطه پزشک توسط باید بيمار حال شرح برگه•

 .شود مهر و امضاء
 نگهداری بيمار بالينی حاکميت واحد توسط شده تهيه داروئی تداخالت متداولترین از ليستی بخش هر در ميبایست•

 .گردد نصب پرستاران رؤیت قابل و مناسب محل در و
  بيمار مسئول پرستار ضروریست پرستاری، کتبی گزارشات بر عالوه دیگری، بخش به انتقال به نياز صورت در•

 .کند تأکيد بيمار، شخصی داروهای مصرف بر شفاهی بطور



هااجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله   

  از ها لوله و کتترها سوندها، از اعم اتصاالت تمام است الزم بعد شيفت به بيمار بالينی تحویل هنگام•
 :گيرند قرار بررسی مورد بيمار مسئول پرستار توسط زیر جهات

   ها لوله و سوندها کتترها، تمام بودن فيكس لحاظ از بررسی•
   اتصاالت تمام صحيح عملكرد بررسی•
  اصلی اتصال محل از خروج یا پارگی کنترل•
   ها باتل درناژ ميزان بررسی•
   بيمار بگ یورین و ادراری out putبررسی•
  خود محل در قرارگيری جنبه از NGT و تراشه لوله بررسی•
 اتصاالت فيكس تاریخ کنترل•



 استفاده صرفاً یكباره از وسایل تزریقات

 .توجه به دستورالعمل تزریقات ایمن از الزامات می باشد•



بهبود بهداشت دست برای جلوگيری از عفونت مرتبط با مراقبت 
 های سالمتی

 :از عبارتند شوند شسته ها دست باید که مواردی•

   .بيماران داروهای تهيه از قبل و بيماران با تماس فواصل در•

   ایمنی سيستم شدید سرکوب دچار افراد و نوزادان مانند پذیر آسيب بيماران از مراقبت از قبل•

   تهاجمی اقدامات انجام از قبل•

  از پس یا و دارد وجود زا بيماری های ميكروب با ها آن آلودگی احتمال که اشيائی به زدن دست از بعد•
  کلونيزه دارند خاصی اهميت اپيدميولوژی لحاظ از که هایی ميكروب با دارد احتمال که بيمارانی از مراقبت

 بيوتيک آنتی نوع چند به مقاوم های باکتری مانند باشند شده

   زخم با تماس از بعد و قبل•

 .دست از ها دستكش آوردن در از پس•



 پایان با اوست


